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O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais, torna público que estará disponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sadtae2006, 
por meio de consulta pelo CPF, inscrição e senha, a partir das 17 horas do dia 17 de abril de 2007, o resultado 
final nas provas objetivas e o resultado provisório na prova de redação dos candidatos ao concurso público para 
provimento do cargo e formação de cadastro de reserva no cargo de Técnico Administrativo Educacional para a 
Secretaria de Estado de Educação. 
1 DOS RECURSOS DA PROVA DE REDAÇÃO 
1.1 Os candidatos poderão ter acesso à prova de redação avaliada e ao espelho de avaliação, bem como interpor 
recurso contra o resultado provisório na prova de redação, das 9 horas do dia 18 de abril de 2007 às 18 horas do 
dia 19 de abril de 2007, observado o horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/sadtae2006, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. 
1.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será 
preliminarmente indeferido. 
1.3 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos. 
1.4 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de responsabilidade do 
candidato, que impossibilitem a visualização da prova de redação avaliada e do espelho de avaliação e a 
interposição de recursos. 
1.5 Não será aceito recurso via postal, via fax ou via correio eletrônico e/ou em desacordo com o Edital n.º 05/2006 
– SAD/MT, de 10 de novembro de 2006, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, e com este edital. 
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
2.1 As justificativas de alteração dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, em razão das 
interposições de recursos feitas pelos candidatos, estarão disponíveis para consulta a partir do dia 17 de abril de 
2007, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sadtae2006. 
2.1.1 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de responsabilidade 
do candidato, que impossibilitem a visualização das justificativas. 
2.2 O resultado final na prova de redação e o resultado final no concurso serão publicados no Diário Oficial do 
Estado de Mato Grosso e divulgados na Internet, nos endereços eletrônicos 
http://www.cespe.unb.br/concursos/sadtae2006, www.concursos.sad.mt.gov.br e www.seduc.mt.gov.br a partir de 8 
de maio de 2007. 
 
 

Cuiabá/MT, 17 de abril de 2007. 
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